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PARECER Nº 356/2010 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 222/1999 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, “inclui parágrafo 
ao artigo 55 da Lei nº 10.544, de 31 de maio de 1988, que dispõe sobre licitações, 
concursos e contratações de serviços, obras, compras, alienações, concessões e 
locações, da Administração Direta e das Autarquias do Município, e dá outras 
providências". 
Nesse sentido, dispõe a propositura que nos procedimentos licitatórios, na modalidade 
convite, as unidades administrativas remeterão cópia do instrumento convocatório ao 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE, ao Sindicato 
de Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo - SIMPI, ao Departamento de 
Desenvolvimento da Pequena e Micro Empresa, da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo - FIESP e às demais entidades representativas do setor, e o estenderá 
aos cadastrados que, na correspondente especialidade, manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
Esclarece o autor, em sua justificativa, objetivar a ampliação do espectro de 
competidores nos certames licitatórios desenvolvidos pelo Município, favorecendo às 
micro e pequenas empresas e incentivando o surgimento  e o desenvolvimento de 
pequenos negócios. 
Em seu Parecer a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, após 
registrar o fato de que a Lei nº 10.544/88 foi revogada pela Lei nº 13.278/02, 
manifestou-se pela constitucionalidade e pela legalidade da iniciativa na forma de 
substitutivo para incluir o teor da propositura no bojo da atual lei disciplinadora das 
licitações municipais. 
A Comissão de Administração Pública, considerando que a medida amplia a difusão das 
informações, facilitando a acessibilidade aos potenciais interessados em participar de 
convites promovidos no âmbito da Municipalidade, posiciona-se favoravelmente à 
aprovação do projeto, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 14/04/10. 
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